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Concept verslag OAR Oost Ledenvergadering d.d. 6 november 2014 

 

Aanwezig: Marianne Avontuur, Frank Mannes, Saar Boerlage, Afifa Tadmine, Frank Stork 

(penningmeester), Joke Krull (technisch voorzitter), Dick Oosterbaan (secretaris), Tunny 

Jongejan-Maat (voorzitter a.i), Sonja Bhagwandin, Tonny Bonnee, Marianne Westerneng, 

Reina Veerkamp, Ans Cornelissen, Halij Karioen, Ria van Gerven, Riwka Cohen, Saskia 

Hubelmeijer, Ankie Koebergh-Telder, Marion Heeres, Inge Tramm, Nienke de Waal, Els de 

Ruiter, Adri Tuin, Joke Brandt, Janny Leenders-Post, Rinia Cromwell, Sonja Bhagwandin, 

Laetitia Kramp                                                                                                                            

 

Afwezig met bericht: Margareth Moed, Annette van der Zeijs, Tine Wiegman (i.v.m. 

activiteiten op Java eiland zie Volkskrant en radio) 

 

Gasten: Willem Koelewijn, Jan Erik Burger (Méérbelangen), Jeannette Oudhof (ATA 

alarmering) 

 

Notulist: Annelies Teunissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Mededelingen + toelichting bijeenkomsten in november 2014. 

3. Notulen van de vergadering op donderdag 2 oktober 2014. 

4. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de invoering transitie AWBZ naar WMO en passend 

wonen. 

5. Stand van zaken NOAR-reactie dd 29-8-2014 over inspraak versie WMO-verordening. 

6. Instellen werkgroep “Wonen en zorg”. 

7. Toelichting Saar Boerlage op project nieuwbouw woon- / zorgtoren op het Zeeburgereiland (zie bijlage). 

8. Presentatie Stichting ATA Personenalarmering. 

9. De 2 – minuten ronde : 

1. Conferentie 1ste lijn Amsterdam “Gezond en wel thuis in Oost” in IISG (9/10) 

2. Buurtcommunities #6 in Pakhuis De Zwijger (13/10) 

3. Werkatelier “Samen prettig oud worden in de wijk” Willem Dreeshuis (23/10) 

4. Wijkzorgmarkt IB en OHG, Flevopoort (24/10) 

5. Dwars door de buurt: deadline 27/11, verschijnt in december. 

De Brug: deadline 20/11, verschijnt 27/11 

10. Speerpunten OAR Oost in november 2014. 

11. Rondvraag en sluiting. 
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1.Opening en vaststelling van de agenda en aanwezigheid 

Joke Krull opent de vergadering om 14 uur. Ze heet allen welkom, speciaal de nieuwe 

toehoorders en gasten, afmeldingen worden genotuleerd. 

 

2.Mededelingen + lijst toelichting bijeenkomsten november 2014 

2.1 Marianne Westerneng meldt dat er een Mantelzorgdag in Music Q gehouden 

wordt, 7 november, opgeven bij Marike Soeterik (Dynamo) info bij Marianne. 

Tonnie Bonnee meldt dat zij als mantelzorger nog geen uitnodiging heeft gehad, 

mogelijk staat ze niet op de verzendlijst.  

2.2 Per 1 januari 2015 wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor de wekelijkse 

mantelzorglunch , afgesproken wordt dat de OAR in overleg met Marike 

Soeterik een protestbrief1 gaat opstellen.   

2.3 Folder “support brengt mensen bij elkaar “ligt ter inzage bij Tunny Jongejan. 

2.4 De voorzitter a.i. Tunny meldt dat het verslag van de kascommissie vandaag  

nog ondertekend wordt door Tine Wiegman en Rikfa Cohen. 

2.5 Tunny Jongejan-Maat meldt ook dat per 1 jan 2015 de verordening op de OAR 

opgeheven wordt. Wat dit betekent in de praktijk is nog onbekend. Het 

Stadsdeel Oost heeft juist in september van dit jaar extra subsidie gegeven 

voor PR (Public Relations). Gezien de jaarlijkse subsidie een structureel karakter 

heeft, kan dit niet zomaar opgezegd worden. Het besluit wordt daarom 

beschouwd als een vergissing van het stadsdeel, juridisch wordt het nog 

uitgezocht.  

Het idee zou zijn om de adviesraden -OAR Oost, -WMO en -Diversiteit samen te 

voegen tot 1 platform, van waaruit ook thema- bijeenkomsten worden 

georganiseerd. Zo kan men gezamenlijk signalen bespreken en adviezen 

formuleren.  

De OAR Oost is actief en neemt deel aan diverse bijeenkomsten (participeert), 

initieert zelf ook veel projecten ,organiseert  en reageert op actualiteiten en wil 

graag zelfstandig blijven opereren. 

                                                           
1
 Protestbrief eigen bijdrage Lunch  mantelzorgers opstellen 
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Een nieuw plan van de OAR Oost 2015 volgt. Bianca Hein ( WMO stadsdeel 

Oost) heeft begrip voor het standpunt van de OAR Oost. 

 

De volgende NOAR vergadering komt de subsidie-kwestie eveneens op de agenda.  

 

2.6 Dagopvang de Kraaipan (dagopvang voor beginnende dementerende mensen 

met en zonder indicatie) wil haar netwerk uitbreiden en de ondersteuningsgroep 

vraagt of de OAR Oost een samenwerkingscontract met hen wil sluiten.  

De OAR kan en wil alleen advies geven en kritisch de ontwikkelingen volgen, en 

gezamenlijk wordt besloten dat zij hen alleen op deze gronden kan steunen. 

Afifa Tadmine, wil hen namens de Stichting Bloem eveneens ondersteunen.  

 

2.7. BIJEENKOMSTENLIJST enkele punten worden aangevuld en toegelicht: 

V) Wonen met zorg conferentie; dankzij de OAR Oost zijn de 

migrantenorganisaties er nu ook bij betrokken. 

CC) Symposium OAR Centrum, gaat over de interactie overheid, professionals, 

en burgers. Habion zal vertegenwoordigd zijn, een huisarts enz. Tunny zal ook 

iets vertellen over de pilot wijkzorg Oostelijke Handelkade en Indische Buurt, 

zie ook informatiefolder bij Tunny. 

GG)De lunch op 4 december namens de OAR  Oost is voor iedereen 

toegankelijk. Dit geldt ook voor de netwerkborrel in het Grand Cafe Genieten,na 

de 1e  OAR Oost leden vergadering op donderdag 8 januari in 2015. 

Diegenen die graag naar het vrijwilligersfeest willen van Stadsdeel Oost 9 

december kunnen zich ook aanmelden via Tunny. Zij zal eveneens namens 

Janny Leenders aan de organisatie melden dat een staande receptie voor 

ouderen o.h.a. minder geschikt is. 

2.8 Greypride bijeenkomsten in de VU: Saar Boerlage is erg enthousiast over het 

inhoudelijke gedeelte, was laatste keer vooral medische informatie geleid door 

Frenk van der Linde. De laatste bijeenkomst van de cyclus, is 2 december 2014. 

2.9  Kleurrijk Amsterdam heeft 2 december een bijeenkomst voor migranten 

ouderen in Amsterdam, uitnodigingsmail wordt doorgestuurd door Tunny2.  

                                                           
2
 Uitnodiging kleurrijk Amsterdam versturen, actie Tunny Jongejan-Maat 
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2.10  CBA (CliëntenBelang Amsterdam) heeft d.d. 9 december om 14 uur in de 

Muiderkerk een dialoog georganiseerd met wethouder Vliegenhart over 

koopkracht. Dick Oosterbaan en Saar Boerlage gaan in elk geval. 

 

3.1. Vaststellen verslag OAR vergadering op 2 oktober 2014 

- Wordt vastgesteld met de tekstuele wijziging op pagina 11: 

naamwijziging: Jan Erik Burger (Meerbelangen) zijn,  

- GroenLinks moet “ coalitie van destijds worden “m.b.t. naam- en 

functiewijziging contactambtenaren. 

Reina Veerkamp zegt de notulen van de OAR ledenvergaderingen duidelijk 

en informatief  te vinden.  

3.2.  N.a.v.verslag vorige vergadering 

Janny Leenders wijst op het actiepunt Participatie. Volgende keer wil Adri Tuin 

dit onderwerp i.o.m. Margareth Moed voorbereiden en agenderen voor de OAR. 

3 

 

4. Stand van zaken transitie AWBZ naar de gemeentes 

4.1.landelijk en  4.2.stedelijk en op stadsdeelniveau; 

Dick Oosterbaan volgt de ontwikkeling in de transities en heeft een artikel over de 

vader van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) ter inzage gelegd op 

de informatietafel. Een concrete casus die veel discussie over dilemma’s oproept in 

de media. De grote lijnen van de veranderingen hebben minder de aandacht. Zo 

lijkt in de praktijk dat een aantal (grote) gemeenten veel meer bezuinigen op hun 

nieuwe taken van begeleiding en dagbesteding voor ouderen en gehandicapten, 

dan was afgesproken. Sommige gemeenten reserveren geld voor onvoorziene 

omstandigheden etc. zie artikel Financiel Dagblad 4 november jl.  

 

Dick Oosterbaan vraagt de leden en toehoorders van de OAR uitdrukkelijk signalen 

en voorbeelden naar hem te mailen, via secretarisOARoost@gmail.com  

 

                                                           
3
 Participatie wordt voorbereidt en geagendeerd voor OAR vergadering OAR Oost d.d. 8 december a.s. 

mailto:secretarisOARoost@gmail.com
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Els de Ruiter meldt dat de regeling voor huishoudelijke hulp bij elke gemeente 

anders is. Zo stond er een stuk in de Volkskrant over een dochter die 

noodgedwongen de huishoudelijke zorg van haar ouders moest overnemen. Ook is 

het bij TV-programma  Pauw! Aan de orde gekomen.  

 

Marianne Westerneng vraagt of het AWBZ budget niet gelabeld is. Het blijkt dat de 

3 D’s: jeugdzorg, langdurige zorg en participatiewet, rechtstreeks onder de 

bevoegdheid van B&W staan. Het budget blijkt voor 3 jaar gelabeld te zijn en 

daarna mogen de gemeentes zelf bepalen hoe ze het gaan besteden.  

De coalitie in de stad Amsterdam wil het nu niet aanpassen maar er is wel een 

reservebudget gereserveerd. 

  

Marianne Avontuur vraagt of er een klachtenbureau is, maar Dick zegt dat dit 

gekoppeld is aan de inspraakprocedure WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning). De nieuwe  WMO wordt pas aan het einde van dit jaar vastgesteld 

in de GemeenteRaad van Amsterdam. Zie agendapunt 5, hierna. 

 

5. Stand van zaken NOAR-reactie dd 29-8-2014 over inspraakprocedure 

nieuwe versie WMO-verordening 

Saar Boerlage meldt dat de besluitvorming rondom de nieuwe WMO erg lang 

duurt. De NOAR (Netwerken OAR-en) en andere belangengroepen hebben eind 

augustus een schriftelijke reactie gegeven, maar er is nog niets 

teruggecommuniceerd. De volgende fase - ter inspraak leggen voor de burgers 

van Amsterdam - moet nog komen. Saar Boerlage roept op alle aanwezigen dan  

te reageren. Daarna zal voor het einde van dit jaar deze nieuwe WMO dus nog 

door de GemeenteRaad vastgesteld moeten worden. Ter informatie de link naar 

gemeentelijke site http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-

diensten/wzs/programma'-wmo/awbz-wmo/ 

  

6. Instellen werkgroep “Wonen en zorg” en Villa Bewust 

Tunny Jongejan meldt dat sinds maandag duidelijk is dat het DB OAR Oost nu 

kan vergaderen in het Dreeshuis aan de Hugo de Vrieslaan. Nu is er  dan ook 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/programma'-wmo/awbz-wmo/
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/programma'-wmo/awbz-wmo/
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ruimte om te overleggen over het instellen van een werkgroep Wonen en Zorg: 

WijkSteunpunt Wonen (WSW) Oost presenteert 15 december in overleg met 

o.a. met de politie, woningbouwvereniging, de OAR een Villa Bewust, een 

demonstratiewoning. Dit is een loods op de Zeeburgerdijk (pand van Eigen 

Haard), waar onderwerpen als  inbraakbeveiliging, de risico’s van een geiser 

(verkeerd aansluiten, of niet goed schoonmaken etc) , energie en 

duurzaamheid, wonen en zorg etc zichtbaar gemaakt en gedemonstreerd zullen 

worden. Informatie en routebeschrijving volgt nog per email of flyers (op advies 

van OAR). Ook zullen mogelijke aanpassingen beschikbaar worden gesteld, voor 

informatie kunt u bij de  secretaris OAR Oost terecht; Dick Oosterbaan. 

 

7.Toelichting Saar Boerlage op project nieuwbouw woon- / zorgtoren 

op het Zeeburgereiland, Akropolistoren 

Saar Boerlage heeft voor de toekomstige bewoners informatie op vier A4tjes 

geschreven over de ontwikkelingen en organisatie binnen Akropolis, nu ter 

inzage voor de aanwezigen. Voor algemene info http://www.akropolistoren.nl/ . 

De bouwtekeningen zullen klaar zijn in december 2014. Inkoop van 

huishoudelijke hulp kan gezamenlijk efficiënt geregeld worden. Mensen met een 

laag en middeninkomen  kunnen middels de aanvraag van een PGB meedoen 

met dit zorgsysteem. De huurprijs van € 700 voor mensen met alleen AOW is te 

hoog. Met wethouder Vliegenhart wordt overlegd over een mogelijke 

tegemoetkoming.  

 

Marianne Westerneng geeft mee dat er ook aan veiligheid gedacht moet 

worden, want als er ook sprake is van dementerende bewoners ontstaan er dan 

geen levensgevaarlijke situaties zonder toezicht? 

 

Op de vraag van Els de Ruyter of er ook een dienstencentrum aangevraagd 

wordt voor Akropolis, antwoordt Saar dat dit eventueel mogelijk zou kunnen 

zijn over enkele jaren, als er genoeg eiland bewoners zijn op Zeeburgereiland 

om een aantal voorzieningen aan te vragen en te regelen. Nu is er al een 

fysiotherapeut op het eiland gevestigd. Als bewonersvereniging Akropolis wil 

http://www.akropolistoren.nl/
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men ook graag zelf zeggenschap houden over voorzieningen in het gebouw. 

 

Een bewoonster  van de Wagenaarstraat 482 nodigt geinteresseerden uit om 

inspiratie op te doen bij haar opgerichte woongemeenschap. Deze is op eigen initiatief 

opgericht met 15 bewoners, die zelfstandig wonen maar er is ook een collectieve 

ruimte. De tuinen worden nog aangepast. Ook is er een oplossing gevonden voor 

bewoners met een klein inkomen die toch een hoge huur op moeten brengen.  

 

8. Presentatie Stichting ATA Personenalarmering 

Jeannette Oudhof licht toe dat ATA al sinds 1988 bestaat, ooit opgericht op verzoek 

van de gemeente Amsterdam. ( Voorheen was alarmering gekoppeld aan 

verzorgingshuizen). Vervolgens is ATA landelijk haar diensten aan gaan bieden. Voor 

thuiswonenden, kan via een drukknop hulp gevraagd worden, via een spreek-luister 

verbinding met de meldkamer van ATA.Deze is 24 uur per dag bereikbaar, medische 

gegevens zijn bij hen bekend en zichtbaar op het moment dat die persoon belt. Een 

alarminstallatie wordt thuis geïnstalleerd met een hele gevoelige draadloze zender, 

zodat overal in het huis contact gelegd kan worden via een drukknop gehangen om 

de hals. Afhankelijk van de hulpvraag kan er hulp ingezet worden via buren, familie, 

politie of indien gewenst door het ATA team zelf. Vergoeding gaat  

1. via een medische indicatie (wordt groot deel vergoed door zorgverzekeraar of  

2. via een sociale indicatie (gemeente neemt een groot deel voor de kosten) of 

3. particulieren, die de aansluiting zelf  willen betalen. 

Tot slot: 95% valt onder 1 of 2, de indicering wordt door ATA zelfgedaan. De kosten 

zijn bij I en II  E 14,95 per maand eigen bijdrage maar dan voor het totaal pakket.  

Op eigen initiatief kost het de burger E 28,50 per maand en eenmalig E 69,50 

aansluitkosten. Maar bij indicatie ligt dit bedrag veel lager. 

 

N.a.v. vragen de volgende aanvulling:  

Op de vraag of 112 niet dezelfde faciliteiten biedt, zegt Jeanette dat het slachtoffer 

wel fysiek in staat moet zijn om te bellen. Alarmering komt juist van pas bij 

valpartijen en dergelijke. ATA heeft de sleutel of kan de contactpersonen of 

mantelzorgers inseinen, die niet meer dan 15 minuten reistijd nodig hebben om bij 
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het slachtoffer te komen. ATA garandeert binnen 30 minuten aanwezigheid, ook voor 

mensen zonder contactpersonen of mantelzorgers.  

  

 

Vaak wordt er loos gealarmeerd door alleenstaande of eenzame ouderen. Soms is het 

nodig om te proberen ouderen uit hun sociaal isolement te halen, door inschakelen 

van Humanitas, Dynamo of soms thuiszorgorganisaties. 

 

N.B.  Vraag bij je zorgverzekering na hoe alarmering vergoed wordt, zodat je niet 

voor een financiele verassing komt te staan merkt Sonja Bagwhandin op.  

En alle spoedeisende hulp via 112, wordt in principe geheel vergoed door de 

zorgverzekeraar, zegt dhr Koelewijn.  

 

9. De 2 – minuten ronde : 

9.1 Conferentie 1ste lijn Amsterdam “Gezond en wel thuis in Oost” in het gebouw 

van de IISG  9 oktober op de Qruqiusweg is druk bezocht, vooral door 

professionals 1e lijns , minder door burgers en betrokkenen om onbekende 

redenen. Een aantal casussen was al behandeld in de wijkzorgbijeenkomst 

destijds, maar duidelijk werd dat de professionals zich nog niet realiseerden dat 

de patient bepaalt aan het keukentafelgesprek hoe hun hulpvraag ingericht 

wordt. Een vervolg is nog niet gepland, maar een verslag wordt op verzoek 

4doorgezonden door Tunny Jongejan-Maat .  

 

Jan Erik Burger (Meerbelangen en buitengewoon lid van de Bestuurscommissie 

Oost), zegt dat de huidige Bestuurscommissie in Oost nog weinig lijkt te gaan 

bepalen door de centralisatie en opheffing van de stadsdelen als het gaat om de 

transitie. Als ogen en oren in de buurten, kunnen zij wel invloed uitoefenen op 

het beleid van het centrale bestuur van Amsterdam. Hij geeft aan middels een 

verslag van de OAR Oost ledenvergadering, de huidige bestuurscommissie te 

willen informeren.  

                                                           
4
 Verslag conferentie Gezond en wel thuis in Oost doorzenden aan de OAR leden door Tunny 
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9.2 Door deelname aan de bijeenkomst buurtcommunities #6 in Pakhuis De Zwijger 

13 oktober jl, hoorde Dick Oosterbaan dat er veel initiatieven zijn in Amsterdam 

en specifiek uit Oost. Annemarie van der Geest heeft middels een prikbord on 

line  Buurtbalie opgericht. Zie http://www.buurtbalie.nl/indischebuurt. 

Aansluiting met BUUV zal nog gezocht worden.   

 

9.3 Bij werkatelier “Samen prettig oud worden in de wijk” 23 oktober jl. in het 

Willem Dreeshuis was er eveneens een hoge opkomst, koppelt Tunny Jongejan-

Maat terug. In de middag waren er 140 mensen uit Jeruzalem en Middenmeer, 

in de avond tussen de 40-50 mensen. De wensen zijn tijdens deze bijeenkomst 

in categorieën ingedeeld:  samen eten en drinken blijken hoog op de agenda te 

staan. Bij de vervolgbijeenkomsten, wordt gekeken hoe de ideeën te 

verwerkelijken. Duidelijk is al dat er vrijwilligers nodig zijn om de wensen te 

realiseren en om de kosten te beperken.  

 

Tonnie Bonnee vraagt door wie Blok M nu bewoond gaat worden? Er zijn 84 

WIBO woningen, zijn er ook Dreeshuisbewoners die er naar toe gaan 

verhuizen? Zie ook link http://www.habion.nl/2/Welkom/Projecten/In-

uitvoering/Amsterdam,-Jeruzalem.html over het project en er is maar een klein 

aantal bewoners van het Dreeshuis die daar in aanmerking voor komen. 

 

Frank Stork, betrokken bij de denktank van blok M en vertegenwoordiger 

namens de OAR, meldt dat er nu inmiddels  genoeg aanmeldingen zijn om Blok 

M “vol” te krijgen, ondanks de wat hoge huur. De toekomstige bewoners 

kunnen meedenken over de zogenaamde plint, de onderkant/voorkant van het 

gebouw, waar ook “winkels”, diensten en de buurtkamer van Jeruzalem zullen 

komen. Het aspect veiligheid wordt ook meegenomen. Er zijn veel ideeën 

(tussen de 500-800) gegenereerd tijdens het werkatelier op 23 oktober jl. 

 

9.4 Wijkzorgmarkt IB en OHG, Flevopoort 24 oktober jl.  

Els de Ruiter, licht deze vervolgbijeenkomst toe naar aanleiding van de pilot  

Zorg en Wonen Indische buurt (IB)en Oostelijk Havengebied (OHG). Veel 

http://www.buurtbalie.nl/indischebuurt
http://www.habion.nl/2/Welkom/Projecten/In-uitvoering/Amsterdam,-Jeruzalem.html
http://www.habion.nl/2/Welkom/Projecten/In-uitvoering/Amsterdam,-Jeruzalem.html
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professionals en vrijwilligers waren vertegenwoordigd en middels opdeling in 3 

gespreksgroepen  met casus , werden de deelnemers geconfronteerd met de  

mogelijkheden en onmogelijkheden van de (nieuwe) WMO. Uit een casaus; 

aanvraag van een douchestoel, bleek men wederom tegen een hoop 

administratieve rompslomp op te lopen en ontwetendheid van vele betrokken 

partijen, met als resultaat geen douchestoelplaatsing! Je moet de juiste weg 

weten en op de hoogte zijn van w.w.w.w.w. als aanvrager, want de instellingen 

zelf, zoals bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen zijn niet goed op de hoogte 

van de nieuwe WMO, waaruit blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de 

plaatsing van een douchestoel. 

 

Tunny was onlangs via via ten gehore gekomen dat er in de Stopera 

informatiebijeenkomsten zijn gepland voor de aanvraag van voorzieningen en 

hulpmiddelen. Zij is er achteraangegaan, en heeft de OAR Oost ook aangemeld. 

Het is bedoeld voor intermediairs en ondersteuners. 

 

9.5  MEDIA in OOST 

Deadline Dwars door de buurt 27 november 2014, zal verschijnen in december: 

de OAR zal kortere stukjes schrijven onder andere over de nieuwe WMO 

verordening, de stand van zaken van het fijnmazig OV(Openbaar Vervoer), 

zorgverzekeringen n.a.v. de opmerking van A.C.Bonnee tijdens de rondvraag 

punt 11.3. Het voorstel van Jannie Leenders om middels concrete 

praktijksituaties meer actiegericht te schrijven, worden meegenomen door Saar 

Boerlage.  

In de Brug worden kleine advertenties geplaatst door de OAR Oost en verschijnt 

20 november a.s. 

  

 

10 Speerpunten OAR Oost in november 2014 

  Zie agendapunt 6, oprichting werkgroep wonen en zorg. 
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11 Rondvraag en sluiting. 

11.1 Afifa Tadmina was voor een bedevaart naar Mekka en naar eigen zeggen even  

in een andere maar mooie wereld. Ze heeft een kalender meegenomen om haar 

ervaringen in Mekka te delen. Na de vergadering besluit de voorzitster i.v.m. de 

vergaderorde. Afifa wordt gefeliciteerd en men is blij dat ze heelhuids 

teruggekomen is. 

 

11.2 Saskia Hubelmeijer meldt dat de aanvraag voor de landelijke regeling van 

 armoedebestrijding €70 voor lage inkomens, zelf aangevraagd moet worden.  

 

11.3 Tonnie Bonnee zou graag “zorgverzekeringen”agenderen voor de  

volgende OAR ledenvergadering. Haar broer is namelijk administratief 

ongevraagd overgeschreven naar een andere zorgverzekeraar.  

Dick Oosterbaan meldt dat nu het moment is om eventueel te kiezen voor een 

andere zorgverzekering. Deze keuzemogelijkheid is nog t/m 31 december 

mogelijk en Dick zal haar op zijn mailinglijst “transitie” meenemen. Via 

www.independer.nl (niet onafhankelijk) kun je zorgverzekeringen vergelijken en 

ook via de consumentenbond, kosteloos  

http://www.consumentenbond.nl/actueel/groepsacties/2014/stijgende-

zorgpremies-gevolgen-voor-consument/ 

11.4 De vergadering wordt gesloten om 16.15 uur. 

http://www.independer.nl/
http://www.consumentenbond.nl/actueel/groepsacties/2014/stijgende-zorgpremies-gevolgen-voor-consument/
http://www.consumentenbond.nl/actueel/groepsacties/2014/stijgende-zorgpremies-gevolgen-voor-consument/

